
Dążymy do bycia najbardziej twórczą marką biżuterii w Polsce. Mamy nieograniczony potencjał, 

prężnie rozwijający się segment online i ponad 100 Salonów, w których oferujemy nietuzinkową 

biżuterię i bogate wzornictwo dla naszych Klientów. 

 

Tworzymy zespół wyjątkowych ludzi, którzy inspirują się nawzajem i motywują do osiągnięcia 

wspólnych celów. 

Chcesz być jego częścią?! 

  

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

  

Asystent eCommerce 

Miejsce pracy: Poznań 
NR REF: AeC/08/2015 

 

 

Jeśli marzysz o: 

 pracy w środowisku dóbr luksusowych 

 zdobywaniu wiedzy i doświadczenia w prężnie rozwijającym się sklepie internetowym 

 przygotowywaniu zamówień sklepu internetowego 

 zajmowaniu się obsługą telefoniczną Klienta w sklepie internetowym 

 byciu częścią młodego i energicznego teamu eCommerce 
 

oraz możesz pochwalić się: 

  

 statusem studenta/tki III lub IV roku 

 znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym 

 rozwiniętymi umiejętnościami manualnymi 

 umiejętnością pracy pod presją czasu 

 swobodą poruszania się w Internecie 

 znajomością środowiska MS Office  

 

a także :  

 

 jesteś gotowy/a pracować w oparciu o umowę zlecenie od poniedziałku do piątku 

w godzinach 08:00-16:00 

 w pełni angażujesz się w wykonywaną pracę 

 jesteś osobą sumienną i odpowiedzialną 

 posiadasz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i organizacyjne 

 potrafisz obsługiwać kasę fiskalną i programy sprzedażowe (mile widziane) 

 



 

… to jesteś dla nas idealną osobą! 

 

Co oferujemy?   

 

● przyjazną atmosferę pracy w teamie ludzi z pasją 

● pracę w renomowanej firmie 

● stabilne warunki zatrudnienia 

 

 

Jeśli chcesz dołączyć do rodziny YES prześlij CV ze zdjęciem do 16.09.2015 r. na adres: 

 

rekrutacja-doradca@yes.pl 

  

Prosimy o podanie w tytule maila numeru referencyjnego ogłoszenia. 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

  

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego jak i przyszłych procesów 

rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, (Dz. Ustaw 

nr 133 poz. 883, z art. 23 i następnych ww. ustawy). 

 

 


